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แบบรับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ
ประเภทผู้พานักระยะยาว (LTR VISA)
CRITERIA AND CONDITIONS ACKNOWLEDGEMENT FORM
FOR A TEMPORARY STAY PERMIT IN THE KINGDOM (LTR VISA)
ที่ทาการตรวจคนเข้าเมือง .......................................
Immigration Office
วันที่ ................ เดือน ............................. พ.ศ. ...............
Day
Month
Year
เรียน ผู้บัญชาการสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
To Commissioner of Immigration Bureau
ด้วย ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ....................................................... อายุ ............... ปี
I
Mr., Mrs., Miss
Age
Years
สัญชาติ ................................. ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง เลขที่ .........................
Nationality
Passport or Document in lieu of passport
No.
วันที่ออกเอกสาร ..................................................................
Date of issue
โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
ให้ข้าพเจ้าได้ทราบว่าการอนุญาตจะสิ้นสุดลง กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
The competent official has informed me the criteria and conditions for
a temporary stay permit in the Kingdom and the permission will be terminated as a result of
the following cases;
1. ไม่ดำเนินกำรตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง กำรอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวบำงจำพวก
เข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกรณีพิเศษตำมมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจและกำรลงทุนโดยกำรดึงดูดคนต่ำงด้ำว
ที่มีศักยภำพสูงสู่ประเทศไทย ลงวั น ที่ 25 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖5
Do not proceed in accordance with the Notification of the Ministry of
Interior on Permission for Certain Groups of Aliens to Remain in the Kingdom as a Special Case
according to the economic and investment stimulus measures attracting high - potential aliens
to Thailand dated 25 May 2022.
2. ขำดคุณสมบัติหรื อไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่สำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนประกำศกำหนดโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
Insufficient qualifications or do not follow the criteria and conditions
prescribed by the Board of Investment with the cabinet approval.

-23. มี พ ฤติ ก ำรณ์ น่ ำ เชื่ อ ว่ ำ เป็ น ภั ย ต่ อ สั ง คม หรื อ ถู ก รั ฐ บำลต่ ำ งประเทศออกหมำยจั บ
หรือถูกรัฐบำลไทยหรือรัฐบำลต่ำงประเทศเนรเทศ หรือถูกเพิกถอนสิทธิกำรอยู่ในรำชอำณำจักร
Have been indicated under certain circumstances as likely to cause danger
to public safety or have an arrest warrant issued by a foreign government or have been deported
by Thai government or a foreign government or have been revoked the right to stay in the Kingdom.
ทุกระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ข้าพเจ้าจะต้องมาติดต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งที่พักอาศัย
After having been granted permission to stay in the Kingdom, I must notify
the competent official of my address every year.
ข้าพเจ้าได้รับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนดังกล่าวแล้ว และขอยืนยันว่า หากได้รับการอนุญาต
ให้อยู่ต่อในราชอาณาจักรแล้ว ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขดังกล่าว โดยเคร่งครัด
I do hereby acknowledge the criteria and conditions for a temporary stay permit
and confirm that if I have already been granted permission to stay in the Kingdom,
I will strictly follow the above - mentioned criteria and conditions.
จึงได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้เป็นหลักฐาน
I hereunder sign my name in the presence of competent official.
ขอแสดงความนับถือ
Respectfully yours,
...............................……………………………………… ผู้ยื่นคาร้อง
Applicant
................................…………………………………...… พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับคาร้อง
Officer

(แนบท้ายคาสั่งสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 150/2565 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2565)
(Attachment to the Order of Immigration Bureau no. 150/2565 dated 22 August 2022)

